Jak wygląda zwrot soczewek z dostawą na wskazany adres:
Wypełnij formularz odstąpienia od umowy sprzedaży. Pamiętaj o wpisaniu numeru zamówienia
na formularzu!

Zeskanuj podpisany przez Ciebie formularz

Wyślij go na e-dok@medicover.pl. Masz na to 14 dni od otrzymania zamówienia

Po uzyskaniu informacji zwrotnej od Działu Obsługi Klienta wyślij zwracane soczewki
kontaktowe na adres Medicover Optyk Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa z dopiskiem „zwrot”

Po sprawdzeniu zwracanych opakowań pieniądze zwracane są na Twoje konto bankowe
PAMIĘTAJ:
•
•

Zewnętrzne opakowanie soczewek musi być nieotwarte, nieuszkodzone i w stanie nadającym
się do ponownej sprzedaży
Zwrotom podlegają tylko kompletne towary zawierające wszystkie elementy

Szczegóły:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient
będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w
szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na
odległość, m.in.:
•

wiadomością e-mail, na adres e-dok@medicover.pl,

3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
•

•
•

dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu
dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedającego oraz
bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w
zwykłym trybie odesłane pocztą.

4. Dla uniknięcia wątpliwości, Medistore informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy, Klientowi nie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
•

•

•

świadczenie usług, jeżeli Medistore wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 1 Ustawy);
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art.
38 pkt. 3 Ustawy);
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. soczewki
kontaktowe) (art. 38 pkt. 5 Ustawy)

5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest
obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres
Medicover Optyk, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem „zwrot”. Konsument może
także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę,
przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego
upływem.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby
wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
8. Sprzedający, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności "Za
pobraniem" Sprzedający dokonuje zwrotu na rachunek bankowy podany przez Konsumenta.
9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

